Menighedsrådsmøde d. 12. september kl. 19.15
hos Mona Døj
1.
2.
3.

4.

Fraværende
Protokollen
Meddelelser

Inge, Britta
Godkendt og underskrevet
Fondsstøtte til aflastningsklokke – afventer omkostningerne
i Ferring, hvor de er i gang med at sætte klokke ind.
a Formanden
Afbud fra Karsten den 26. september, hvor der er
- Post
besigtigelse af diger i Dybe. Arne deltager i mødet.
- Projekter
Opmærksomhed på hvordan arbejdsgangen kan være, når
- Andet
personale skal omsætte diger.
b Kirkeværgerne
Ramme – der er flyttet en masse sten.
Dybe – der drysser træmel ud af prædikestolen. Angrebet af
borebiller. Kontakt til provstiet – nationalmuseet kommer
og besigtiger det. Kristian følger op. Det regner ind i skibet.
Kontakt til pensioneret blytækker, som gerne vil lave det. To
dages arbejde. Anslået 15.000 kr. Ansøgning af 5 % midler
fra provstiet. Kristian laver oplæg – Karsten underskriver og
formidler videre til provstiet.
Kalkning af begge kirker – bestilt ved Arne (algefjerner og
maling af træværk)
c Kassereren
Ekstra opkrævning fra Lemvig vand og spildevand – Britta
laver endnu en opfølgning.
Husk at videresende regninger til Hanne.
d Præstegårdsudvalg
Trappen monteret igen i Lomborg Præstegård
e Bladudvalg
Møde i begyndelsen af oktober.
f Gudstjeneste/aktivitetsudvalg Fælles MRmøde den 20. september kl. 19.00 – Dybe-Ramme
sørger for kaffe og kage – AMA bager boller – Karsten og
Jette sørger for ost, smør og pålæg
Koncert Dybe 27. september – kaffe og småkager – Karsten
og AMA laver kaffe
Aktivitetsudvalg mødes snart omkring arrangementer i 2018
(fortællegudstjeneste 6. december – stående kaffe – Dybe)
Husk udflugt – vi prioriterer at have udflugten hver år.
g Præsten
Høstoffer 2017 – 1190 kr. i Dybe – 260 kr. i Ramme
(derudover 40 australske dollars der ikke kan indløses). Børn
og unge i sorg, Lemvig får årets høstoffer.
Minikonfirmander 13 ud af 14 børn – Jane Pasgaard og Birgit
Fredgaard.
2 konfirmander i Ramme til foråret.
h Unge Forum
Møde igen den 27. september.
i Medarbejderne
Ramme – godt i gang og glad for arbejdet.
Dybe – godt i gang og benytter muligheden for at spørge.
Oplever at de har et godt samarbejde i Ramme.
Dejligt at de kan hjælpe hinanden ved spidsbelastninger.
3. oktober Anette, Kristian og Arne tager til kursus i Kramp.
Uge 6, uge 8 og uge 10 Anette af sted på obligatorisk
uddannelsesforløb.
j Kontaktperson
Valg af medarbejderrepræsentant - Anette
Uforbrugte midler i stiftet fra Hvad prioriterer vi pengene til?
præstegårdssalg
Ramme 123.440,04 kr.

5.

Status på samarbejdsforløb graverne

6.

Langtidsplanlægning for
Ramme Kirkegård

Dybe 323.684,79 kr. Afventer digemøde og opmærksomhed
på inventarprojektet.
Ramme – flisesti fra kirke til velfærdshus. Mie og Arne laver
oplæg – Karsten hjælper med til færdiggørelse. Inviteret
licitation (3 stk.). Opmærksomhed på samlingen af vand ved
den gamle kælder.
Karsten og Anna-Marie kontakter Louis med henblik på
indkaldelse af møde med repræsentanter fra Fjaltring-Trans.
Konkretisering af timer, fravær, årsflow.
Hvordan griber vi opgaven an med at begrænse brugen af
den nye del – og sikrer bedst brug af den gamle kirkegård?
Det er besluttet enstemmigt, at der ikke kan oprettes nye
gravsteder (både urne og kiste) på den nye del af Ramme
Kirkegård. Nærmeste pårørende kan stadig begraves i de
eksisterende grave.

7.

Årshjul

8.
9.

Personalehåndbog
Balance 2. kvartal

10.

Budgetsamråd 6. september

11.

Robotplæneklipper

12.

Eventuelt

Punkter til næste møde:
Hvad skal der ske med de 130 flyttede gravsten?
Hvad gør vi fremadrettet med mindelund efter provstens
udmelding?
Genovervejelser omkring typer af gravsteder fremadrettet.
Er der punkter, vi skal have opmærksomhed på inden næste
møde?
Budget 2018 – senest 15. oktober – aftalt til 9. oktober kl.
15.45
Besigtigelse af Ramme Kirkegård med henblik på senere
drøftelse af langtidsplanlægning for Ramme Kirkegård.
Endelig godkendelse og underskrift
Revisionsprotokol og Budget 2018 skal godkendes senest
den 15. oktober – aftale om fyraftensmøde mandag den 9.
oktober kl. 15.45 i graverhuset Ramme.
Julegave til medarbejderne - tages op til drøftelse på
budgetmøde med Britta.
Pengene skal blive i provstiets kasse – fordeler pengene.
Drøftelse af behov for møde med både Britta og Louis i
forbindelse med sikring af fælles forståelse ift. budget, timer
og økonomi generelt.
Oplæg fra Grethe på fælles MRmøde.
Drøftelse af oplæg fra Louis – flere spørgsmål – forsikring,
erfaringer fra andre kirkegårde (f.eks. Måbjerg). Nødvendigt
at få afklaret hvor mange frie midler vi har – og hvor de
kommer fra.
Næste møde 29. november hos Karsten kl. 19.00

